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De nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn en divers schaaknieuws.
Redactie: Karel van Delft. Nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl.
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Schaakschool Het Bolwerk is woensdagmiddag met drie niveaugroepjes begonnen aan het derde seizoen.
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56e nieuwsbrief Schaakacademie Apeldoorn
Deze gratis nieuwsbrief bevat berichten over Schaakacademie Apeldoorn, Apeldoorns schaaknieuws en divers
schaaknieuws. Nieuws van buiten Apeldoorn betreft vooral schaakeducatieve en psychologische onderwerpen.
De nieuwsbrieven staan op www.schaakacademieapeldoorn.nl. Wie zich aanmeldt als abonnee (via
karel@kvdc.nl) krijgt mails met een link naar de meest recente nieuwsbrief.
Op de site kun je partijen uit de nieuwsbrieven in gameviewers naspelen en als pgn-bestand laden.
Diverse lezers leverden een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Tips en bijdragen zijn welkom.
Er zijn nu 254 abonnees. Een link staat in de Facebook groep Schaakpsychologie (527 leden) en op de FB pagina
van Schaakacademie Apeldoorn. Ook sturen clubs de nieuwsbrief naar leden of zetten een link op hun site.
Diverse schakers delen de nieuwsbrieven via Facebook of LinkedIn met vrienden.

Les- en trainingsaanbod Schaakacademie Apeldoorn
Schaakschool Het Bolwerk
Elke woensdagmiddag. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
Lessen op basisscholen
www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen
Beginnerscursussen op basisscholen en BSO
Schaakleraar Karel van Delft geeft komend seizoen op diverse basisscholen beginnerscursussen van veelal tien
lessen van een uur. Dat biedt mogelijkheden voor scholen waar geen schoolschaakclub is.
De cursus kost 50 euro per kind. Deelnemers krijgen onder meer het boekje ‘Ik leer schaken’.
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaklessen-op-scholen.
Op basisschool Het Woudhuis zijn ideeën over schaaklessen.
Op basisschool de Hertog van Gelreschool begint maandag 4 september een beginnerscursus van twaalf lessen
na schooltijd (14.10 - 15.00 uur). Er zijn inmiddels zeventien aanmeldingen.
Bij BSO ‘OOK bij Doomijn’ in Osseveld-Woudhuis begint september bij voldoende animo op dinsdagmiddagen
een beginnerscursus.
Beginnerscursussen senioren in Het Bolwerk en de Groene Hoven
Woensdagmorgen 13 september is er een gratis proefles voor senioren (en andere volwassenen) in Het
Bolwerk. De les duurt van 10.30 tot 11.45 uur. Vanaf 20 september is er een wekelijkse beginnerscursus van
acht weken op hetzelfde tijdstip. De cursus kost 55 euro, inclusief koffie en het boekje ‘Ik leer schaken’.
Schaakleraar is Karel van Delft. Zie www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
In wijk Kerschoten is vanaf 22 september in ontmoetingsplek de Groene Hoven bij voldoende belangstelling
ook een beginnerscursus voor senioren. Informatie Inge van Dalen: i.vandalen@stimenz.nl, tel. 06-53174984.
Schaaklessen voor mensen met autisme
Schaakleraar Karel van Delft geeft individuele schaaklessen aan jeugd en volwassenen met autisme.
Zie voor meer informatie: www.schaken-en-autisme.nl.
Online compacte training schaakpsychologie
De cursus bestaat uit totaal twee uur Skype-, telefoon- en/of emailcontact (eventueel mondeling) met
psycholoog drs. Karel van Delft. In de training komen eigen vragen en vragen n.a.v. documentatie aan de orde.
Documentatie omvat o.a. e-book ‘Schaaktalent ontwikkelen’, 18 modulen training ‘Schaaktalent’ (565 sheets)
en een analysevragenlijst. Onderwerpen zijn onder meer: leren, zelfmanagement en informatieverwerking.
De training is maatwerk en bedoeld voor spelers, trainers, coaches en ouders. Er zijn ook lezingen
schaakpsychologie voor verenigingen.
Privétrainingen
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/persoonlijke-training.

Interview RTV Apeldoorn over beginnerscursus schaken voor senioren
Het programma ‘De vereniging’ van RTV Apeldoorn heeft woensdagavond 6 september van 20 tot 21
uur een interview met Karel van Delft over de ‘beginnerscursus schaken voor senioren’ en andere
activiteiten van Schaakacademie Apeldoorn.
De ‘beginnerscursus schaken voor senioren’ begint 13 september met een proefles in Het Bolwerk.
Zie ook www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.
Informatie over RTV Apeldoorn en de uitzendingen van het programma ‘De vereniging’:
www.rtv-apeldoorn.nl/index.php?page=de-vereniging
www.rtv-apeldoorn.nl/radio/radioprogramma-s/a-t-m-m/de-vereniging

IM Merijn van Delft, Nico Zwirs en Karel van Delft (v.l.n.r.) geven Stertrainingen in Apeldoorn.

Stertraining Schaakacademie Apeldoorn 2017 – 2018: twee groepen
Schaakacademie Apeldoorn houdt in het seizoen 2017 - 2018 opnieuw tien Stertrainingen in
Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24 in Apeldoorn.
De trainingen zijn bedoeld voor gemotiveerde jeugdschakers. Door afzeggingen op het laatste
moment zijn er nu twee groepen van elk zes deelnemers in de middag. IM Merijn van Delft traint een
groep op niveau Ster 4/5. Nico Zwirs en Karel van Delft trainen samen een groep op niveau Ster 1/2.
Informatie over de trainingen staat op www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen.
N.B. trainingsdatum 1 april 2018 (1e Paasdag) vervalt. Nieuwe datum: 27 mei 2018.
De ouderbijeenkomst is op de tweede trainingsdag van 14-15 uur.
Alle deelnemers krijgen een zelfstudie-dvd en een studiegids.

OSBO jeugdkalender 2017 - 2018
OSBO jeugdleider Peter Bongers meldt dat de jeugdkalender op de OSBO site staat:
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/ijsco1617/jeugdkalenderOSBO-KNSB.pdf
Nog niet alle data zijn ingevuld.

Jessica en moeder Olga. Eerst kijken naar wat de tegenstander kan doen. Ook bij ‘kat en muizen’.

Lucas (links) nam zijn nieuwe schaakspel Starwars Chess mee naar de schaakschool.

18. Pe4 in Garry Kasparov vs Ian Nepomniachtchi. Paard naar het centrum is een goede zet.

Het centrum is het belangrijkste gedeelte van het schaakbord.
Ook in een zaaltje geldt dat je vanuit het centrum het snelst overal kunt komen.

Vanuit een hoek van een zaaltje kun je niet snel overal komen.

In het 14.45 uur groepje speelden we het eindspel (zwart loper meer) van Garry Kasparov versus Ian Nepomniachtchi uit
via Fritz. Wij deden een zet en de computer deed een zet doordat we op de toetsenbalk klikten. (foto Lois)

Schaakschool Het Bolwerk weer begonnen: het centrum van het bord is belangrijk
Schaakschool Het Bolwerk is woensdagmiddag 23 augustus weer begonnen. Er waren negen
deelnemers. Enkele kinderen waren verhinderd. Er zijn drie groepjes:
Beginners van 13.30 – 14.45 uur. Stap 2 van 14.45 – 16.00 uur. Stap 3 van 16.00 – 17.15 uur.
Begin en eind van lessen bestaat uit vrij schaken. Kinderen kunnen iets langer blijven of eerder
komen om een partijtje te schaken met kinderen uit een andere groep.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaakschool-apeldoorn.
Iedereen is welkom om zondag 27 augustus naar de schaakkraam in CODA te komen (zie kalender).
Verslag 13.30 groep: Coördinaten schaakbord. Minigames: kat en muizen, toren vier pionnen.
Chessmatec geoefend. Papier met Chess Karate Kid, 24 stellingen voor thuis gegeven. Chessmatec
geoefend. Film Lang leve de koningin t/m minuut 10 en vooruitblik via fragmenten. Video Suske en
Wiske schaken. Partijtjes spelen (onder meer met klok).
Verslag 14.45 groep: Vrij schaken (soms met noteren). Lois en Liv gaan mee naar schaakkraam in
CODA festival. Partij Kasparov-Nepomniachtchi (St. Louis 2017 rapid): in grote lijnen partij
nagespeeld en eindspel (met loper meer) zelf via Fritz uitgespeeld. Vrij schaken.
Verslag 16.00 groep: Vrij schaken. Stap 3 H2 7 oefeningen A en herhalen (aftrek- en dubbelschaak).
Meester tegen Amateur partij 1 tien zetten met Starwars schaakspel. Vrij schaken.
Garry Kasparov vs Ian Nepomniachtchi (St. Louis Rapid 15 augustus 2017).
Partij in gameviewer: www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1883765
Radio-interview over schaakschool Het Bolwerk
Theo Witlox van RTV Apeldoorn hield maandag 21 augustus een radio-interview met Karel van Delft
over schaakschool Het Bolwerk:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/documenten/Interview%20RTV%20Apeldoorn%20met%20Karel%20van%2
0Delft%20over%20Schaakschool%20Het%20Bolwerk%20Apeldoorn%2021%20augustus%202017.mp3

Mick van Randtwijk – Wenzhi Dai 23. Pd4!

Mick van Randtwijk wint B-categorie ONJK
Apeldoorner en Stertrainingsdeelnemer Mick van Randtwijk heeft de B-categorie van het Open
Nederlands Jeugdkampioenschap in Borne gewonnen.
Hij eindigde met 8 uit 9. Dat was evenveel als Wenzhi Dai uit China. Doordat Mick de onderlinge
partij won, werd hij kampioen.
Site: www.onjk.nl/nl.
Programmaboekje: www.onjk.nl/2017/ONJK%202017%20Programmaboekje.pdf
Mick schrijft:
In deze zomer deed ik mee het de B-groep van het ONJK en won het. Het was een erg lastig toernooi
met sterke schakers als Wenzhi Dai en Luuk Baselmans, en er waren ook momenten waarin ik niet
geweldig speelde. Maar ik ga het hebben over een partij die heel erg goed ging en ook mijn snelste
partij was. Het is mijn partij tegen Daan Noordenbos in ronde 7.
Van Randtwijk, Mick (1892) - Noordenbos, Daan (1606)
ONJK 2017 B Borne, Netherlands (7.1), 11.08.2017
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 5.Pc3 Dc7 6.Le3 a6 7.Le2 Pf6 8.0–0 Lb4 9.Pa4 Le7 10.Pxc6
bxc6 11.Pb6 Tb8 12.Pxc8 Dxc8 13.Ld4 d5 Deze zet is interessant en gespeeld door Timman, maar is
niet heel erg populair vanwege de controle die wit krijgt. Vaker gespeeld is c5 en gaat zo verder
[13...c5 14.Le5 Tb6 15.Dd3 d6 16.Lc3 en in dit geval krijg je ook een redelijke stelling] 14.exd5 cxd5
15.Ld3 0–0 16.De2 Ta8?! deze zet is zeer passief want de toren dekt alleen maar de pion en stond
zeer actief op de b-lijn. Beter was geweest [16...Dc7 je kan de pion offeren omdat je compensatie
krijgt 17.Lxa6 Ld6; 16...a5 of als je de pion niet wil offeren kan je hem ook doorschuiven] 17.Tfc1 Ik
wou mijn toren op a1 houden met het idee om hem nog op b1 te kunnen zetten en met de pionnen
lopen, maar misschien is Tac1 toch beter omdat de toren ook veel op d1 en e1 kan doen 17...Td8
18.c4 dxc4 19.Txc4 Dd7 20.Td1 Pd5 Pd5 is correct, maar dan moet je wel een ingewikkelde
computervariant vinden dus ik zou liever een andere zet spelen, namelijk [20...Db7 21.Lxf6 werkt niet
vanwege 21...Lxf6 22.Le4 Db5; 20...De8 zou ook een veilige optie zijn] 21.Lxh7+ Kxh7 22.Dh5+ Kg8
23.Lxg7 Kxg7? deze zet is direct verloren voor zwart vanwege de variant in de partij, maar met f5 valt
er nog wat te redden [23...f5 deze zet had ik gezien maar ik dacht dat het vanwege Le5 niet kon maar
Lf6 werkt gewoon 24.Dh6 hier moet zwart iets doen omdat je anders de loper weghaalt en de koning
erg open staat (24.Le5 Lf6 25.Lxf6 Pxf6 26.Txd7 Pxh5 27.Txd8+ Txd8 n je staat een stuk achter)
24...Lg5 25.Dh8+ (25.Dxg5 Dxg7 verliest omdat zwart een stuk voor staat en de koning veilig staat)
25...Kf7 26.Dh7 (26.Dh5+ dit lijkt tot remise vanwege eeuwig schaak 26...Kxg7 27.Dxg5+ Kf8 28.Txd5
Dxd5 29.Dh6+ Ke7 30.Dg7+ en eeuwig schaak) 26...Lf6 enige zet dat de stelling nog bij elkaar houdt,
want anders haal je de loper weg en kan de koning nergens heen 27.Txd5 exd5 28.Lxf6+ Kxf6 29.Tc6+
Dxc6 (29...Ke5 30.Dh6 Dxc6 31.Dxc6 en deze variant is beter voor wit omdat de koning onveilig staat)
30.Dh6+ Ke7 31.Dxc6 in deze stelling geeft de engine gelijk, maar er is nog veel onduidelijkheid in de
stelling] 24.Tg4+ Lg5 25.Dxg5+ Kf8 26.Th4 f6 27.Th8+ Ke7 28.Th7+ Kd6 29.Txd7+ Txd7 1–0
Partij Mick van Randtwijk – Daan Noordenbos in gameviewer Chessbase 14
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/8/21/Game42532578.html.
Partij Mick van Randtwijk (1892) – Wenzhi Dai (1899) in gameviewer Chessbase 14
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/8/12/Game7165453.html
De Partijen zijn als pgn ook opgenomen in partijenoverzicht op site Schaakacademie Apeldoorn:
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/partijen-naspelen.

Wouter Wieggers. (foto Anja Janssen)

Ervaringen van Wouter in ONJK 2017 E-groep
Anja Janssen bericht:
Van de jongste schakers van de stertraining in Apeldoorn deden Katja Tangarife Ramirez en Wouter
Wieggers mee aan het ONJK 2017 in de E-groep (t/m 10 jaar). Het was voor beiden een leuk en
leerzaam toernooi, met vanaf ronde 1 veel sterke, hoger gerate tegenstanders. Het toernooi in Borne
telde dertien ronden, verdeeld over zes speeldagen en het speeltempo was 40 minuten per persoon
per partij met 30 seconden per zet. Winnaar in de groep werd afgetekend de Chinees Canzhou He
(rating 1519) met 12,5 punten. Katja en Wouter deden goed mee in de middenmoot en haalden een
paar mooie overwinningen. Katja (750) eindigde uiteindelijk als 17e met 6,5 punten en Wouter (747)
als 10e met een score van 7 punten.
Wouter begon wisselvallig met drieste aanvallen en de nodige fouten. Maar ook met een mooie
overwinning op Manasvita Basa (1216) na een partij van 2 uur. In deze Nimzo-Indische partij stond
Wouter al snel beter, nadat Manasvita een fout had gemaakt door e5 te spelen op zet 9. Toen
Wouter (wit) vervolgens de pion op d5 sloeg en Manasvita (zwart) doorschoof naar e4 kwam de
volgende stelling op het bord:

Het vervolg was: 11. Lxd6 Dxd6 12. Lxe4 Pe7. Wit had echter ook nog een paard kunnen winnen
door eerst te nemen op c6: 12. dxc6 Lxc3 13. bxc3 Lxc6 14. Lxe4.
Maar de twee pionnen voorsprong bleek ruim voldoende voor Wouter om de overwinning in het
eindspel veilig te stellen, al bleef Manasvita doorvechten tot de laatste seconde.

In de tiende ronde, tegen Otto Zoet (839), kreeg Wouter met wit een kans op een beslissende
voorsprong na de zet 21… Lg7 (diagram). Het vervolg: 22. Pg5 De7 21. Pf7+ Kg8 22. Pxd6+.
Ook naast het schaaktoernooi was er veel te beleven, zoals doorgeefschaak- en
snelschaaktoernooitjes op de camping in de tent. Want van schaken krijg je nooit genoeg…

Doorgeefschaak tijdens ONJK. (foto Anja Janssen)

GM Roeland Pruijssers gaf vorig jaar simultaans tijdens het cultureel festival.

Cultureel festival CODA met schaakkraam Schaakacademie Apeldoorn
CODA organiseert zondag 27 augustus van 12 tot 17 uur een cultureel festival in en rondom de
Centrale Bibliotheek aan de Vosselmanstraat.
Schaakacademie Apeldoorn staat met een kraam op de informatiemarkt.
De kraam is bij de ingang van de bibliotheek.
In de kraam is informatie over activiteiten van Schaakacademie Apeldoorn en je kunt er zelf schaken.
Karel van Delft geeft simultaantjes aan jeugdspelers en belangstellenden.
Helaas zijn meesters van MuConsult Apeldoorn verhinderd om simultaan te geven. Ze spelen die dag
mee in het Leidse Kroeglopers toernooi.

Tijdens de dag is museum CODA gratis geopend.
Het volledige programma van het cultureel festival: www.cultuurkwartier-apeldoorn.nl.
Zie ook www.coda-apeldoorn.nl/activiteiten/cultuurkwartieropen/?utm_source=alle+mailadressen&utm_medium=email&utm_campaign=Programma+CODA+Pa
per+Art+augustus

Een mooi vervolg op beginnerscursussen voor senioren is Schaken overdag.

Beginnerscursussen schaken voor senioren in Het Bolwerk en de Groene Hoven
In Het Bolwerk is woensdagmorgen 13 september een gratis proefles 'Leren schaken voor senioren'.
De proefles duurt van 10.30 - 11.45 uur. Schaakleraar is Karel van Delft.
Het adres is Ravelijn 55, Apeldoorn. De les is in zaal 2 (eerste verdieping, er is een lift).
Vanaf woensdag 20 september is er een cursus van acht wekelijkse lessen op hetzelfde tijdstip.
Iedere deelnemer ontvangt het boekje 'Ik leer schaken'. De cursus kost 55 euro.
Er zijn tot dusver drie aanmeldingen voor de cursus. Die gaat zeker door.
In wijkcentrum de Groene Hoven start 22 september ook een beginnerscursus.
Meer informatie: www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.

Merijn van Delft, Stefan Kuipers en Max Warmerdam naar EK jeugd Roemenië
Het EK jeugd is van 4 – 15 september in Roemenië.
IM Merijn van Delft (delegatieleider) en IM Stefan Kuipers gaan mee als begeleider. Andere
begeleiders zijn GM Sipke Ernst, GM Dimitri Reinderman en GM Zhaoqin Peng.
MuConsult Apeldoorn speler FM Max Warmerdam speelt mee in het EK.
Informatie over deelnemers:
http://chess-results.com/tnr296078.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES&flag=30&wi=984
Toernooisite: https://ecuyouth2017.ro

Jpegjes en geheugenstrategieën
Patroonherkenning is de basis van het schaakdenken. Door patronen te herkennen kun je in
stellingen gericht naar een goede voortzetting zoeken.
Patronen moet je leren, opslaan in je langetermijngeheugen en weer kunnen oproepen.
Patronen onthoud je goed als je ze actief verwerkt, verwoordt, in beeld brengt en herhaalt.
Jpegjes zijn diagrammen waarin je met een pijl een idee aangeeft. Als je een eigen partij invoert in
Fritz of Chessbase kun je daar pijlen in aanbrengen en stellingen als jpegje opslaan. Jpegjes kun je in
een map op je computer opslaan. In de naam kun je de essentie van een stelling benoemen.
Bovenstaand diagram komt uit een partij Karel van Delft - Fred Rienstra, Dieren 2017. De naam van
het jpegje is: Spanning handhaven, torens goed neerzetten. Niet afruilen of dichtschuiven.jpg.
Op de site ‘Klas van juf Linda’ staat een artikel ‘5 tips om geheugenstrategieën aan te leren’:
https://klasvanjuflinda.nl/gedrag/leerproblemen/7449/5-tips-om-geheugenstrategieen-aan-te-leren
Zie ook enkele video’s die gemaakt zijn bij Stertrainingen van Schaakacademie Apeldoorn.
Patroonherkenning, vuistregels, rekenen, geheugen, actief leren Schaakacademie Apeldoorn:
www.youtube.com/watch?v=ffBgxaR7zv8
Visualiseren en geheugen oefenen via semi blindschaken Stertraining Schaakacademie Apeldoorn:
www.youtube.com/watch?v=coNcF557-M8

IM Lucas van Foreest - IM Merijn van Delft: 38…Dc6 was winnend.

GM Roeland Pruijssers beste Apeldoorner in HZ Schaaktoernooi
GM Roeland Pruijssers is met een vierde plaats de beste Apeldoorner geworden in het HZ
Schaaktoernooi in Vlissingen.
Eindranglijst: https://hztoernooi.nl/index.php/nl/uitslagen-menu.
IM Merijn van Delft won in ronde 5 via een loperoffer. Partij in gameviewer Chessbase 14:
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/8/9/Game167005218.html
IM Merijn van Delft verloor met zwart in ronde 8 van IM Lucas van Foreest.
Interessant was een winnende kans die hij kreeg op zet 38.
Lucas van Foreest – Merijn van Delft in gameviewer Chessbase 14:
http://view.chessbase.com/cbreader/2017/8/12/Game1828109.html

Merijn van Delft besprak de partij tegen Lucas van Foreest in zijn wekelijkse woensdagavond uitzending voor Premiummembers op Playchess. Neefje Hidde volgde een deel van de uitzending met opa Karel.

60th World Congress of Chess Composition and 41th World Chess Solving Championship
GM Yochanan Afek meldt dat van 5 t/m 12 augustus in Dresden het 60e World Congress of Chess
Composition en 41e World Chess Solving Championship hebben plaatsgevonden.
Er deden befaamde deelnemers uit veel landen mee zoals GM John Nunn en GM Oleg Pervakov.
Op de site https://wccc2017.de staat een overzicht van alle activiteiten. Ook staan er studies en
problemen (plus oplossingen) van de diverse competities.
ARVES organiseerde in Dresden de 10th Arves Jenever Ty 2017. Eerste prijs: een fles jenever.
Het thema was winst of remise met het Umnov-effect: White plays to a square previously
vacated by a black piece (not a pawn). The thematic try should be that White makes the same move
as a capture before the black piece vacates the square.
De winnende studies staan in gameviewers op de Arves-site:
www.arves.org/arves/index.php/en/awards/awards-replayable/1016-10th-arves-jenever-ty-2017.
Arbiter Martin Minski bespreekt de studies in het juryrapport.
Over Stefan Slumstrup Nielsen: In the introduction White has to put the black king to his mating
square. I think that in this entry the Umnov 6.Nc3!! is most surprising followed by a spectacular
queen sacrifice in order to unpin the white knight. In my view, this is by far the best study in this
tournament.
Over Yochanan Afek: I like the natural initial position. The moves are very understandable without
difficult sidelines. The fact that firstly White has to clear the thematic square is a nice addition
followed by a classical rook sacrifice in order to realize stalemate. It’s very surprising that White has
to play 6.Nc6! (instead of 6.Nd5?) with a paradoxical stalemate invitation for Black. This remarkable
struggle is surely interesting for a solver.
Over Oleg Pervakov: A heavy initial position, but the tactical play with battery, counter-battery and
cross-checks is impressive. Unfortunately the thematic 8.Re3+! is not realy in the paradoxical spirit of
Umnov because Black can not capture immediately this piece and White has time to guard the
square e3.
Eveneens over Oleg Pervakov: 8.Ng3! is a fine Umnov. The subsequent pursuit of the knights is nice,
but this is not quite new and not Umnov (missing thematic tries). The mainline B is not thematic and
there are captures of pieces that don’t have moved.
Meer over Arves: www.arves.org.

Partijen naspelen van Brugse Meesters
IM Thomas Beerdsen en Mick van Randtwijk speelden 13 t/m 17 augustus in de Brugse Meesters.
Thomas verloor de laatste ronde van toernooiwinnaar IM Lucas van Foreest en werd vierde.
Mick werd 54e maar met ratingwinst (tpr 1925, rating 1892).
Einduitslag: http://chess-results.com/tnr297155.aspx?lan=1&art=4&wi=821.
Site http://brugsemeesters.jouwweb.nl.
Een aantal partijen kun je naspelen:
https://live.chessbase.com/replay/brugse-meesters-2017/1?anno=False.

Quote GM John Nunn: ‘Now I’m quite happy to win in the endgame.’
Nunn: I’m probably a bit more patient now. At one time I wanted to win with an attack, in the
middlegame! Now I’m quite happy to win in the endgame.’

Het citaat staat in het boek ‘Chess for life’ van GM Matthew Sadler en WIM Natasha Regan.
Het boek bespreekt hoe schakers op oudere leeftijd toch sterk kunnen blijven schaken.
Dat gebeurt van interviews met tien sterke schakers (‘rolmodellen’). Er zijn onder meer interviews
met GM John Nunn, GM Yasser Seirawan, GM Judit Polgar, GM Sergei Tiviakov en GM Nigel Short.
Het boek bevat een samenvatting met een reeks tips over plezier/motivatie, training strategieën,
maken van een openingsrepertoire, voorbereiden op partijen en praktische aanpak tijdens partijen.
Informatie over het boek: www.newinchess.com/chess-for-life.
Zie voor preview: www.newinchess.com/media/wysiwyg/product_pdf/7579.pdf.
Een senior die een comeback maakte is uiteraard voormalig wereldkampioen GM Garry Kasparov.
Hij speelde in augustus in een rapid- en snelschaaktoernooi met wereldtoppers in Saint Louis.
Voor een terugblik zie bijvoorbeeld: http://en.chessbase.com en https://saintlouischessclub.org.
Zie ook YouTube kanaal van Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis:
www.youtube.com/user/STLChessClub.
Over ‘het oudere schaakbrein’ staat een artikel op de site van het Max Euwe Centrum:
http://maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns/86-columns/184-kwaliteiten-van-het-oudere-schaakbrein.

Kortere versie in SchaakMagazine:
www.schaaktalent.nl/documenten/Schaken%20als%20hersengymnastiek%20voor%20ouderen.pdf.
Informatie beginnerscursussen ‘Schaken voor senioren’:
www.schaakacademieapeldoorn.nl/seniorenschaak.

Open Schaakkampioenschap van Arnhem 2017
Het jaarlijkse Open Schaakkampioenschap van Arnhem is van 1 t/m 3 september.
Vrijdagavond ronde 1, zaterdag ronden 2-4, zondag ronden 5-6.
Speelzaal: Color Business Center Arnhem Lorentz, IJsselburcht 36825 BS Arnhem.
In de A-groep doen Apeldoorners IM Thomas Beerdsen en Nico Zwirs mee.
Meer info en aanmelden: www.asv-schaken.nl.

Open NK snelschaak jeugd
www.schaaksite.nl/2017/08/22/nk-snelschaak-voor-de-jeugd-op-2-september-in-almere.

Kalender
- Zondag 27 augustus CODA Cultuurkwartier Open 2017, 12 – 17 uur informatiemarkt met
informatie en simultaans Schaakacademie Apeldoorn
- 30 augustus schaakschool Het Bolwerk
- 1-3 september Open Schaakkampioenschap van Arnhem (weekendtoernooi)
- 6 september (20-21 uur) interview RTV Apeldoorn met Karel van Delft: beginnerscursus
schaken voor senioren
- 13 september, proefles Seniorenschaak Het Bolwerk, zaal 2, 10.30 – 12.45 uur
- 30 september OSBO jeugdleidersvergadering Elst
- Vrijdag 20 oktober, vergadering Apeldoornse schoolschaakcompetitie, De Stolp, 20 uur
- 21-28 oktober Hoogeveen Schaaktoernooi www.hoogeveenchess.nl

KNSB: www.schaakbond.nl en www.schaken.nl
KNSB-kalender: www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/kalender
KNSB-jeugdkalender: www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender
OSBO-kalender: www.osbo.nl/kalender
OSBO-jeugdkalender 2017 – 2018
http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/ijsco1617/jeugdkalenderOSBO-KNSB.pdf
Bijzondere dagen: http://feestdagen.nl

Trainingsdata Stertrainingen Apeldoorn 2017 – 2018
Training 1: 17 september 2017
Training 2: 8 oktober 2017
Training 3: 5 november 2017
Training 4: 26 november 2017
Training 5: 17 december 2017 Meerkampen
Training 6: 4 februari 2018
Training 7: 11 maart 2018
Training 8: 22 april 2018
Training 9: 13 mei 2018 Thematoernooi
Training 10: 27 mei 2018
Info: www.schaakacademieapeldoorn.nl/stertrainingen, www.stertrainingen.nl
Jeugdtoernooien
IJSCO toernooien site De Toren: http://ijsco.schaakverenigingdetoren.nl/IJSCOkalender.html
Site OSBO jeugd PK: http://osbo.nl/jeugd/pjk.htm Via links vind je de sites van de organiserende
verenigingen.
Nieuw initiatief jeugdtoernooien:
www.schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdinitiatief-de-supergp-voor-echte-schakers
Speeldata KNSB-competitie 2017-2018
Ronde 1: 16 september 2017
Ronde 2: 7 oktober 2017
Ronde 3: 4 november 2017
Ronde 4: 25 november 2017
Ronde 5: 16 december 2017
Ronde 6: 3 februari 2018
Ronde 7: 10 maart 2018
Ronde 8: 7 april 2018
Ronde 9: 21 april 2018
www.schaken.nl/competitie-2017-2018

Apeldoornse Schaaksites
Schaakstad Apeldoorn - MuConsult Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl
Schaakstad Apeldoorn Facebook www.facebook.com/schaakstadapeldoorn/?fref=ts
De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl
VDS www.vriendschapdoorstrijd.nl
Stichting Schaakpromotie Apeldoorn www.schaakpromotieapeldoorn.nl
Speciale doelgroepen http://nkschakenspeciaal.nl
OAJK www.oajkschaken.nl
Schoolschaakclub De Regenboog www.schakenregenboog.nl
Schoolschaakclub De Sjofar http://schaakclubdesjofar.nl
Apeldoornse scholencompetitie www.vcsc.nl
Schaken overdag Schaakstad Apeldoorn www.schaakstad-apeldoorn.nl/html/schakenoverdag.htm
Schaken overdag De Schaakmaat www.deschaakmaat.nl/index.php/clubinfo/over-schaken-overdag
Stefan Kuipers
Twitch-kanaal: www.twitch.tv/tricksonly
Twitch-uitzendingen: www.twitch.tv/tricksonly/videos/all
YouTube-kanaal: www.youtube.com/TricksOnly
Facebook-pagina: www.facebook.com/TricksOnlyNL
Twitter-account: https://twitter.com/TricksOnlyNL
Karel van Delft
Schaakacademie Apeldoorn www.schaakacademieapeldoorn.nl
Schaaktalent www.schaaktalent.nl
Chesstalent www.chesstalent.com
Schaken en autisme www.schaken-en-autisme.nl
Schaken en psychologie
Facebook groep Schaakpsychologie
Artikelen Karel van Delft op site Max Euwe Centrum
www.maxeuwe.nl/index.php/activiteit/columns
Pinterest
Schaakacademie Apeldoorn heeft een Pinterest pagina met interessante schaaksites.
YouTube kanaal Karel van Delft
Schaakvideo’s www.youtube.com/user/karelvandelft
Apeldoorn Apes:
Twitch account Apeldoorn Apes: www.twitch.tv/apeldoornapes
Algemene info: www.chess.com/article/view/pro-chess-league-guide
Twitter account: https://twitter.com/ApesApeldoorn

